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Beste raads- en duoburgerleden,
In het raadsvoorstel RVB17-0070 Belastingmaatregelen 2018 dienen bij 2 verordeningen een aantal wijzigingen te
worden doorgevoerd.
Deze wijzigingen betreffen:

Legesverordening
Ten tijde van het opstellen van het raadsvoorstel RVB17-0070 Belastingmaatregelen 2018 waren een aantal door het
Rijk vastgestelde tarieven nog niet bekend. Inmiddels is het definitieve tarief voor een rijbewijs wel bekend gemaakt en
dit tarief ad ê 39,45 wijkt af van het tarief ad C 39,65 zoals is opgenomen in het raadsvoorstel.
De Legesverordening dient derhalve op dit punt te worden aangepast en te luiden:
1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

C

39,45

Verder wordt in de Legesverordening in artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding, bij lid 1 abusievelijk verwezen
naar het niet bestaande vierde lid, de verwijzing in dit artikel dient naar het derde lid te zijn.

Parkeerbelastingverordening
Daarnaast bent u er, middels brief U17-017906, van op de hoogte gesteld dat de diverse artikelen en tarieven van de
Parkeerbelastingverordening zijn gebaseerd op de Parkeerverordening 2015 respectievelijk de 1e wijziging
Parkeerverordening 2015, in plaats van op de Parkeerverordening 2018. De u aangeboden Parkeerbelastingverordening
bij RVB17-0070 dient derhalve ook hierop te worden aangepast.
De betreffende wijzigingen zullen alsnog in de reeds verstrekte leges- en parkeerbelastingverordening worden
opgenomen.
U wordt verzocht deze wijzigingen in uw beraadslagingen mee te nemen.
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